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Augustová Rajčuliáda

Doterajších päť ročníkov športových súťaží a hier detí a dospelých pod názvom Rajčuliáda, ktoré organizuje obec Veličná v spolupráci s Tenisovým športovým združením vo Veličnej, sa
uskutočnilo vždy v prvú alebo druhú septembrovú nedeľu. Tentokrát organizátori vzhľadom na bohatý program naplánovali podujatie na poslednú augustovú sobotu. Takýto termín
vyhovoval najviac rodičom detí, ktoré nemuseli na druhý deň vstávať do školských lavíc.
Deti prechádzali športovými stanovišťami a do kartičiek zbierali potrebný počet pečiatok. Už tradične od rána súťažilo niekoľko družstiev vo varení kotlíkového gulášu. Porota sa
zhodla, že najlepší guláš navarilo družstvo ZEUS z Revišného (bratia Lašákovci a Ján Kováčik ml.), druhí skončili ako minulý rok Belanskí kuchtíci, tretie miesto obsadili vlaňajší víťazi
Susedia zo Záhumnia. Všetkých osem družstiev dostalo zaujímavú cenu. Na podujatí vyvrcholila aj súťaž Veličná versus Revišné v kategórii deti, muži a ženy. Celkovým víťazom 2.
ročníka sa stali Revišňania, keď po dôchodcoch druhý víťazný bod získali aj deti. Muži a ženy z Veličnej len skorigovali stav na konečných 2:1. Revišné si tak prostredníctvom kapitánky
Ľudmily Smoleňovej prevzalo z rúk starostu Daniela Lauru putovný pohár a sladké odmeny. Organizátori ďakujú dobrovoľníkom, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh podujatia. Veľká
vďaka patrí aj sponzorom za finančnú podporu.

 SPRAVODAJSTVO

INFORMÁCIE Z OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA 
Obecné zastupiteľstvo od februára 2019 zasadalo päťkrát. Na svojich zasadaniach schválilo záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2018. Ďalej schválilo
podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky na kamerový systém, prístavbu kultúrneho domu, rekonštrukciu prechodu na ceste prvej triedy medzi obecným úradom a kaštieľom, na výstavbu cyklochodníka na Záhumní. Zaoberalo sa rekonštrukciou oplotenia na cintoríne
v Revišnom. Predmetom rokovaní bola aj oprava ciest v
Revišnom a vo Veličnej. Na poslednom júlovom zasadnutí
zastupiteľstvo schválilo Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce.

POKROKY VO VÝSTAVBE NOVEJ
ŽELEZNIČNEJ ZASTÁVKY 
Dňa 4. júla navštívil našu obec generálny riaditeľ Železníc SR Juraj Tkáč. Dôvodom je výstavba novej železničnej
zastávky. Trojročné úsilie o jej výstavbu, v ktorom obec
viedla nespočetné rokovania a pripravila celý proces dokumentov pre územné rozhodnutie a následné stavebné
povolenie právoplatné od 25. júla 2019, sa pravdepodobne podarí dotiahnuť do úspešného konca. Rokovanie,
ktorého sa okrem ďalších predstaviteľov ŽSR zúčastnil aj
poslanec NR SR a podpredseda ŽSK Igor Janckulík, bolo
vyvolané zo strany samosprávy za účelom realizácie diela. Starosta Daniel Laura špecifikoval dôvody, ktoré viedli
predstaviteľov samosprávy k takémuto postupu, a informoval riaditeľa o ďalších možnostiach spolupráce. Juraj
Tkáč ocenil prácu predstaviteľov samosprávy a prisľúbil
maximálnu súčinnosť vo výstavbe ešte tento rok.

SÚDNY PROCES UKONČENÝ 
Takmer trojročný súdny proces medzi obcou a poľnohospodárskym družstvom Veličná vo veci výpovedí nájomných zmlúv ukončil Krajský súd Žilina, ktorý rozhodol v
prospech družstva. Súd sa stotožnil s návrhom žalobcu
na trvaní nájomného vzťahu po dobu, na ktorú boli zmluvy uzatvorené aj napriek tomu, že v zmluvách, ktoré pripravovalo samo družstvo, bola jednoročná výpovedná
doba zmluvnými stranami dohodnutá. Obec v dovolaní sa
na najvyšší súd ďalej nepokračovala pre augustový termín ukončenia celkovej doby nájmu. V tomto prípade nájomca PD nesprávne zakomponoval do nájomných zmlúv
ustanovenie článku o možnej jednoročnej výpovednej
dobe, čo nemohli tušiť jednotliví prenajímatelia.

PRÍPRAVA NOVÝCH LOKALÍT
NA VÝSTAVBU 
Záujem o výstavbu v obci sa neustále zvyšuje. Snahou
samosprávy je zodpovedne pripraviť nové lokality na výstavbu. V tejto súvislosti stavebná komisia zhotovila ďalšie
návrhy malých pozemkových úprav s vytvorením cestnej
infraštruktúry v časti IBV II a Nad ohradmi v Revišnom a v
časti Mohylice. Proces je v štádiu podpisu zmlúv, po ich odvkladovaní v katastri by malo v dedine pribudnúť zhruba
štyridsať nových stavebných pozemkov. Samospráva takto
predchádza výkupu pozemkov realitnými kanceláriami,
ktoré často konajú vo svojom záujme a nezohľadňujú podmienky výstavby v príslušnej lokalite.

Samospráva začala už v minulom roku s opravami niektorých nezjazdných ciest v časti Revišné. Tento rok sa jej
podarilo opraviť ďalšie dve cesty v dĺžke asi tristo metrov.
Občania môžu od mája využívať nový asfaltový povrch,
za ktorý obec zaplatila z vlastných prostriedkov necelých
21-tisíc eur. Samospráva bude najbližšie pokračovať v podobných opravách na urbárnej ceste poza potok, ktorú má
v dlhodobom nájme. Oprava je naplánovaná po uvoľnení
finančných prostriedkov z Ministerstva poľnohospodárstva SR, najskôr v októbri tohto roka.

Iniciatíva predstaviteľov samosprávy v oblasti nenávratných finančných príspevkov z dotačných programov ani
v tomto roku nevyjde nazmar. Schválené projekty by mali
smerovať do športových prvkov, autobusovej zastávky v
Revišnom, zriadenie WIFI zón na verejných priestranstvách a na skrášlenie týchto priestranstiev. Obec získala
na projekty 29-tisíc eur z Úradu vlády SR, zo Žilinského
samosprávneho kraja a Slovenskej agentúry životného
prostredia. Mali by byť postupne realizované do konca
tohto roku.

VELIČNIANSKY CYKLOPRECHOD 
V nedeľu 25. augusta odštartoval tretí ročník cykloprechodu veličnianskym chotárom pod záštitou obce. Podujatia
sa zúčastnilo 98 cyklistov rôznych vekových kategórií. Pre
účastníkov boli pripravené dve trate v dĺžke 10 a 29 kilometrov. Keďže tentokrát počasie vydržalo, všetci sa mohli
tešiť z dreveného emblému a chutného občerstvenia v cieli. Všetci cyklisti to zvládli bez zranení, z čoho mali najväčšiu radosť hlavne organizátori.

VÝSTAVBA NOVÉHO CHODNÍKA 
Po výstavbe chodníka smerom do Revišného plánuje
samospráva v záujme bezpečnosti občanov výstavbu
ďalšieho chodníka, tentokrát z Mrziačky popri hlavnej
ceste I/70 k novej výstavbe na Banisku v dĺžke asi dvesto metrov. Územné rozhodnutie je už právoplatné, obec
pracuje na vydaní stavebného povolenia. Ak nedôjde k
zbytočným prieťahom, s výstavbou chodníka začne ešte
v tomto roku.

OBEC ZAČALA STAVAŤ ZBERNÝ DVOR 

OPRAVENÉ CESTY V REVIŠNOM 

VĎAKA DOTÁCIÁM PRIBUDNÚ
ĎALŠIE INVESTÍCIE 

Žiadosť obce o nenávratný finančný príspevok na výstavbu zberného dvora Ministerstvo životného prostredia SR
pre nedostatok financií v júni zamietlo. Preto sa samospráva rozhodla projekt financovať z vlastných prostriedkov.
Začiatkom augusta začala s oplotením dvora, ktorý plánuje vybudovať prevažne z vlastného materiálu s pomocou
dôchodcov. Ďalej bude nasledovať spevnenie plochy betónovými panelmi ušetrenými pri likvidácii areálu bývalého
kovošrotu, prevoz kontajnerov a premiestnenie obecnej
oceľovej haly.
Samospráva plánuje sprístupniť zberný dvor obyvateľom
najneskôr do konca tohto roku. Jeho prevádzková doba bude zverejnená na internetovej stránke obce.

LUCIA SA PRIPRAVUJE
NA MARATÓN DO KOŠÍC



Lucia Vlčáková zvíťazila na bežeckých pretekoch Žaškovský minimaratón s obrovským viac ako šesťminútovým
náskokom. Beh brala ako tréning pre svojím hlavným
tohtoročným pretekom – košickým maratónom, ktorý sa
uskutoční 6. októbra.
Počas leta bola na 31-dňovom sústredení v švajčiarskom
St. Moritzi, ktoré si financovala sama.

OZNAM 
Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa
týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia museli svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a
zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1. júla. Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach,
musia požiadať aj o pridelenie kódu pokladnice eKasa
klient.
Každá pokladnica musí mať svoj kód. Táto povinnosť sa
týka všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu a musia
prejsť na tzv. online registračné pokladnice, prípadne bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu.
Finančná správa

VÝVOZ ODPADU V PRVOM POLROKU 
Najbližšie termíny zberu plastov:

25. 10. 2019, 27. 11. 2019, 27. 12. 2019
Najbližšie termíny zberu skla:

24. 10. 2019, 21. 11. 2019, 19. 12. 2019
Vývoz komunálneho odpadu:

každú stredu (z pôvodného štvrtku)
Zber papiera vždy vopred oznámime.

 SPEKTRUM

KOŠT VÍNA Z VRBICE

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN 



Vďaka našim priateľom z družobnej juhomoravskej obce
Vrbice a predovšetkým starostovi Tomášovi Bílekovi sa po
druhýkrát u nás v kultúrnom dome mohol uskutočniť Košt
vína.
Takmer 170 vzoriek bieleho, ružového a červeného vína
poskytli vinári z miestneho vinohradníckeho spolku, ktorí nám tiež požičali chladiace vitríny. Zúčastnení vinári
František Machovský a Vít Sedláček prezentovali nielen
svoje vína, ale aj spôsob hodnotenia a ochutnávania tohto
zlatistého moku. Veríme, že podujatie si už získalo svojich
priaznivcov.

Už tradične druhú marcovú nedeľu oslavujeme u nás
v obci Medzinárodný deň žien. Tak ako po minulé roky
starosta Daniel Laura a predseda kultúrnej komisie Ján
Šuvada privítal oslávenkyne s karafiátmi v ruke. Pre ženy
bol pripravený pekný kultúrny program, v ktorom vystúpili heligonkárky spod Choča, tanečná skupina Refresh,
miestami až s akrobatickými tanečnými prvkami. Celým
programom zneli piesne v podaní Samuela Lorinčíka.

STAVANIE MÁJA 
Aj keď netradične v deň štátneho sviatku na 1. mája (kvôli zlému počasiu deň predtým ) sa nám za spevu folklórnej
speváckej skupiny Studnička podarilo na Rínku postaviť doteraz hádam najvyšší máj v histórii, ktorý meral viac ako 26

OTEVÍRANÍ SKLEPŮ NA VRBICI

metrov a zabezpečil ho už tradične Štefan Vankúš. Aj keď nie
taký veľký , ale bohato vyzdobený stužkami postavili naši
dobrovoľní hasiči máj aj v Revišnom, za čo im patrí veľká
vďaka.



Juhomoravská vinárska obec Vrbice je známa svojimi štýlovými vínnymi pivnicami, ktoré práve v prvú májovú sobotu otvárajú pre návštevníkov z celého Česka aj Slovenska.
Tento rok aj vďaka iniciatíve obecného úradu vo Veličnej
a grantovému programu cezhraničnej spolupráce INTEREG vycestovali občania Veličnej na toto podujatie.
Pre návštevníkov sme už po tretíkrát varili bryndzové
a kapustové halušky, ktoré niektorí ochutnali po prvý raz.
K výbornej atmosfére podujatia prispeli aj preteky na kolobežkách, ktoré na Vrbici organizujú pod názvom Z kopca
do kopca. Na záver sa všetci premiestnili ku kultúrnemu
domu, kde do neskorých hodín vyhrávala cimbalová muzika.

UCTENIE PAMIATKY PADLÝCH
V DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE 
Príhovor pred zúčastnenými predniesol starosta Daniel
Laura a pripomenul, akou nezmyselnou bola posledná
svetová vojna, v ktorej zomrelo milióny nevinných ľudí.
Položením kvetov a symbolického venca si občania uctili
ich pamiatku.

DEŇ MATIEK 
Toto slávnostné podujatie, ktoré sa uskutočňuje druhú májovú nedeľu, bolo určené všetkým mamám, starým a prastarým mamám. Už samotná účasť bola predzvesťou výborného
programu. Do posledného miesta zaplnená sála kultúrneho
domu sa po úvodnom príhovore starostu Daniela Lauru a
recitácii básne v podaní riaditeľky škôlky Ivany Drobulovej
oprávnene tešila na vystúpenie našich škôlkarov, ktorí nádherne vyzdobili pódium. Mladší tanečníci zo skupiny Refresh
family vniesli na pódium dynamiku a radosť z pohybu. Slávnostným bolo aj vystúpenie huslistov pod vedením pani učiteľky Marty Mikšíkovej zo ZUŠ Ivana Ballu z Dolného Kubína.
Program spestrili svojím vystúpením aj talentovaný harmonikár a spevák Dávidko Turňa (patrí medzi najmladších
členov súboru Studnička) a folklórny súbor Rosička, rosa.
Mamičky určite okrem programu potešili aj muškáty, ktoré si
odniesli ako darček k ich sviatku, tie teraz zdobia veličnianske
okná a balkóny.

OKRÚHLE VÝROČIE FUTBALU V OBCI VRBICE
V tomto roku sme zavítali už druhýkrát do partnerskej
obce na južnej Morave. V sobotu 22. júna pri príležitosti
osláv 60. výročia vrbického futbalového klubu sa odohral
aj exhibičný zápas medzi veteránmi Veličnej a Vrbicami.
Zápas sa aj napriek premenlivému počasiu niesol v priateľskej atmosfére.
Aj keď naši po celý čas nad súperom viedli, tak, ako sa
patrí na pozvaných hostí, domácim sme oslavy nepokazili
a po prehre 3:2 sme im nechali všetky tri body.
Góly za naše mužstvo strelili Pavol Sučák a Peter Serdel.

FOTOKURZ 
Vďaka podpore z európskych fondov sa v rámci cezhraničnej spolupráce INTEREG s našou družobnou obcou Vrbice na južnej Morave rozbehol od marca fotokurz určený
pre všetkých, ktorí majú záujem naučiť sa alebo zlepšiť vo
fotení či už na fotoaparáte alebo mobilnom telefóne pod
dohľadom lektorov. Fotokurz prebiehal do letných mesiacov a výstupom tohto projektu budú fotografie z Veličnej
a Vrbice zhrnuté do brožúry.



 SPEKTRUM

VELIČNIANSKY JARMOK 
V prvú sobotu 6. júla sa uskutočnil tradičný XXVIII. Veličniansky jarmok spojený s XXII. Folklórnymi slávnosťami
dolnej Oravy. Viac ako 50 remeselníkov a 80 stánkarov ponúkli návštevníkom množstvo výrobkov. Tí najmenší si prišli na svoje na kolotočoch, šmýkačkách a iných jarmočných
atrakciách. Tento rok sa v kultúrnom programe predstavili
už tradične naši škôlkari a folklórne skupiny Kraľovančan,
Rosička rosa a Orava z Dolného Kubína, inštrumentalisti
Kubačka, Sloboda a Tomáš, Porubanka, naše veličnianske
skupiny Studnička a Čečina, mužská skupina Sliačania, Rovienca z Medzibrodia, Kýčera zo Zázrivej. Vyvrcholením
folklórneho programu bolo vystúpenie súboru Očovan
z Očovej, ktorý musel niekoľkokrát pridávať pre dlho neutíchajúci potlesk. Bohatá tombola ukončila hlavný program
a o 19.30 sa začala tanečná zábava so skupinou Formát
z Námestova, ktorá končila nad ránom.

ANČIN BÁL



Pre silnú búrku a dopoludňajší dážď neboli podmienky
uskutočniť 27. júla pripravovaný Ančin bál. Organizátori
sa rozhodli presunúť celé podujatie na nasledujúcu sobotu 3. augusta. Večernej zábave predchádzalo súťažné zápolenie medzi Veličnou a Revišným, ktoré začali o tretej

hodine poobede naši dôchodcovia. Súťaže v čistení cibule,
zemiakov, v zatĺkaní klincov či v streľbe zo vzduchovky
mali striedavo svojich víťazov, avšak po skončení všetkých disciplín zostal stav nerozhodný 18:18. Až pridaná
disciplína - pitie litrového piva na čas rozhodla o tom, že

víťazom v kategórii dôchodcov sa stalo Revišné. Bohužiaľ,
silný dážď zabránil pokračovať ďalej v zápolení v kategórii
mužov a žien a tak sa táto súťaž preložila na Rajčuliádu.
Počasie sa nakoniec večer umúdrilo a Ančin bál sa s DJ SILO-m mohol uskutočniť.

 SPEKTRUM

RETRO PRAGUE HISTORIC RALLY 2019
XX.ROČNÍK (PRAHA – TATRY – PRAHA) 
Naša obec sa 12. júla stala kontrolnou zastávkou pre vozidlá
Retro Prague Historic Rally. Tento rok sa pretekov zúčastnilo šesťdesiat historických áut, ktoré boli vyrobené v rokoch
1922 až 1984. Diváci mali možnosť vidieť autá značiek Bugatti, Rolls Royce, Bentley, Mercedes, Jaguar alebo Ferrari,
ale i vozidlá českej predvojnovej proveniencie Praga či povojnovej Škoda a Tatra. Podujatia sa zúčastnilo 60 medzinárodných posádok z Českej republiky, Slovenska, Nemecka a
Spojených štátov amerických a plejáda skutočne zaujímavých automobilov z predvojnového obdobia, ktoré vyhrávali veľké preteky, akými boli 1000 mil československých, 24
hodín Le Mans, Targa Florio. Vidieť sa dali aj automobily ako
ružový Cadillac, v ktorom jazdil Elvis Presley, alebo Fantomasov Citroen. V priebehu závodu prešli posádky približne sto
obcí a miest od Tatranskej Lomnice až po Prahu. Tam bol 14.
júla u pražských Arkád cieľ.

VÝSTAVA KONÍ 
Podpora a rozvoj agroturistiky ako aj symbióza života obyvateľov s prírodou je hlavným cieľom pre organizovanie
výstavy koní, ktorú naša obec usporiadala už po tretíkrát.
Organizátori naplánovali jej termín v rámci veličnianskeho
jarmoku a folklórnych slávností Dolnej Oravy.
Spoluorganizátorom výstavy bola už tradične chovateľka
koní z Veličnej Katarína Vajdiarová, ktorá zabezpečovala
úspešný priebeh veľmi zaujímavej a divácky príťažlivej akcie. Prostredie futbalového areálu vo Veličnej bolo veľmi
vhodne zvolené, ako pre zúčastnených 22 chovateľov a ich
kone, tak aj pre asi tristo divákov, ktorých skoro polovicu
tvorili deti.
Prítomnosť odborného garanta a zároveň hlavného rozhodcu Františka Grácza - výkonného riaditeľa Zväzu chovateľov
koní Slovenska a Františka Rindoša – konzultanta Zväzu
chovateľov koní Slovenska sú silné dôvody, pre ktoré bol organizátor Obecný úrad Veličná s 3. ročníkom výstavy koní
maximálne spokojný. Uvedené argumenty sú nádejnou motiváciou organizovať výstavu aj v budúcich rokoch.

FUTBALOVÉ DERBY VETERÁNOV 

JÁNSKA VATRA 

MATERSKÁ ŠKOLA

Nápad zorganizovať futbalový zápas medzi veteránmi Veličnej a Oravskej Poruby sa zrodil v hlavách organizátorov
Branislava Krúpu a Adriána Hrabalu, ktorí mužstvá postavili
proti sebe v nedeľu 14. júla. Veteráni ukázali, že futbal hrať
nezabudli, aj keď pohybovo to bolo o niečo slabšie. Nápad sa
páčil aj divákom, ktorí si prišli na svoje, keďže futbal vo Veličnej už dva roky nefunguje. Svoje umenie ukázali aj žiaci, ktorí
v predzápase pobavili prítomných divákov.
Výsledky zápasov: žiaci: Veličná – Oravská Poruba 2:4, veteráni: Veličná - Oravská Poruba 0:1.

Už tradičná oslava letného slnovratu spojená s pálením
jánskych vatier sa aj tento rok u nás v dedine uskutočnila
v sobotu 22. júna v Revišnom pri detskom ihrisku. Vatra
prilákala veľký počet domácich aj hostí. Poďakovanie za
prípravu vatry patrí predovšetkým poslancom Štefanovi
Vankúšovi, Petrovi Ištvánovi a dobrovoľným hasičom.

Otvárame brány novému školskému roku, opäť plní
očakávaní, zvedavosti a radosti. Materská škola aj tento
rok privítala 42 detí, tí najmenší držiac mamu za ruku
vstúpili do celkom nového sveta. Sme však veľmi milo
prekvapené, ako rýchlo sa deti zadaptovali a zvykli si
na nové „mamy“, hračky, postieľky.
Aj tento školský rok chceme obohatiť výchovno-vzdelávací proces o rôzne aktivity. Zúčastníme sa akcií poriadaných obcou, opäť plánujeme lyžiarsky a plavecký
kurz a samozrejme, do aktivít zapojíme aj našich rodičov.
Deti potešíme divadelnými predstaveniami, zasúťažia si v zimnej a letnej olympiáde, privítame Mikuláša,
zatancujeme si na karnevale, na besede s lesníkmi si
sľúbime, že budeme prírodu chrániť a mnoho ďalšieho. Čaká nás veľa práce, ale verím, že v júni budeme
s výsledkami znovu spokojní.



Ivana Drobulová, riaditeľka MŠ
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 SPEKTRUM, RUBRIKA

NOVÉ PRVKY NA DETSKOM IHRISKU 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA



Prisťahovaní do našej obce od februára 2019:

1. Miroslav Gregáň
2. Břetislav Labaj
3. Anna Černáková
4. MUDr. Mária Ščerbíková
5. Ivana Ščerbíková
6. Kristína Ščerbíková
7. Vladislav Špaglík
8. Ďungelová Michaela
9. Staš Ľudovít
10. Staš Ľudovít ml.
11. Stašová Michaela
12. Beca Maroš
13. Palko Stanislav
14. Javoreková Dominika
15. Palková Gabriela

Odsťahovaní z našej obce od februára 2019:

Obec získala z Úradu vlády SR dotáciu 8-tisíc eur na kúpu nových prvkov na detské ihrisko. Ďalších 5500 eur doložila z
vlastného rozpočtu a tak sa deti môžu tešiť z rozšíreného ihriska v Revišnom. Prvky pomohli osadiť a ihrisko upraviť
dobrovoľníci z dediny. Vedenie samosprávy touto cestou všetkým brigádnikom, ktorí priložili ruku k dielu pre radosť
detí, ďakuje.

1. Lucia Removčíková
2. Erik Removčík
3. Vladimír Kubacka
4. Erika Kubacková
5. Karin Kubacková
6. Petronela Vassová
7. Michal Vass
8. Michael Vass
9. Valentína Vassová
10. Ľubomír Morinec
11. Peter Noga

Narodení od februára 2019:

ČO JE NOVÉ U HASIČOV



V závere zimného obdobia bolo vyhlásených viacero pátracích akcií po nezvestných osobách, ku ktorým sa už pravidelne privolávajú aj členovia dobrovoľných hasičských
zborov. Členovia DHZ Veličná sa zúčastnili niekoľkých
pátracích akcií, prehľadávali zadané lokality. Počas brigádnickej činnosti sme odzimovali a preskúšali hasičskú techniku a postarali sme sa aj o čistejšie okolie cintorína v Revišnom. V apríli sme sa zúčastnili na jarnej IMZ, tentokrát
v Oravskej Porube. Kultúrno-spoločenskú činnosť v tomto
období reprezentuje stavanie mája na rínku vo Veličnej a
na detskom ihrisku v Revišnom. Ani v tomto roku sme nezabudli na našich mladých hasičov. Na územnom kole hry

PLAMEŇ v Liesku sa zúčastnilo jedno chlapčenské družstvo s 10 mladými hasičmi. Súťažilo sa v dvoch samostatne
hodnotených disciplínach. V požiarnom útoku s vodou sa
naši chlapci (za okres Dolný Kubín) umiestnili na 3. mieste
a v disciplínach Štafeta a Požiarny útok cez prekážky CTIF
(podľa medzinárodných pravidiel) na 5. mieste. Na záver
školského roka sme už po 3-krát pre našich najmenších
zorganizovali Deň s DHZ Veličná v materskej škole. Deťom
sme opäť ukázali hasičskú techniku, protipovodňový vozík a užili sme si spoločné slnečné dopoludnie.
Barbora Dibdiaková

1. Matias Spišiak
2. Alžbeta Dibdiaková
3. Eliška Kapustová
4. Mária Kováčiková

Zomrelí od februára 2019:

1. Žofia Bajčiová - 87 ročná
2. Anna Švábiková - 70 ročná
3. Oľga Stankievičová - 70 ročná
4. Ondrej Pavlovčík - 85 ročný
5. Elena Dudášová - 95 ročná
6. Mikuláš Matelka - 65 ročný
7. Jaroslav Šuvada - 65 ročný
Jubilanti
Vo februári 2019 oslávili významné životné
jubileum občania:

60 rokov - Jarmila Mrišková
65 rokov - Ondrej Nemček
70 rokov - Michal Líška, Ján Muťka
85 rokov - Daniel Dudáš
90 rokov - Elena Dudášová

V marci 2019 oslávili významné životné
jubileum občania:

60 rokov - Anna Leváková, Mária Zvarová
65 rokov - Jovo Mandič
70 rokov - Mária Kocoureková
V apríli 2019 oslávili významné životné
jubileum občania:

60 rokov - Ladislav Pétry, Bc. Ľudmila Smoleňová
70 rokov - Oľga Hrabalová
V máji 2019 oslávili významné životné
jubileum občania:

60 rokov - Magdaléna Nemčeková
65 rokov - Zuzana Migová
80 rokov - Margita Paculíková

V júni 2019 oslávili významné životné
jubileum občania:

60 rokov - Ján Levák
65 rokov - Vladimír Mriška, Jaroslav Šuvada
V júli 2019 oslávili významné životné
jubileum občania:

60 rokov - Ľuboslava Jančeková, Ján Sojka
65 rokov - JUDr. Anton Bukna
70 rokov - Jozef Karcol, Milena Murányiová
V auguste 2019 oslávili významné životné
jubileum občania:

65 rokov - Zuzana Hubová
70 rokov - Ján Pavolka
Počet obyvateľov: 1343

